
  



 



 



  



Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je analýza doby servisu vybraného produktu ve společnosti 

zaměřené na opravu výrobků z oblasti informačních technologií. Cílem práce je analýza doby 

servisu vybraných produktů – notebooků a tabletů ve společnosti ASUS Czech Service s.r.o. 

a návrh vhodné strategie vedoucí k optimalizaci doby servisu. Práce se v teoretické části 

věnuje popisu společnosti ASUS Czech Service a strategickému řízení a inovacím na obecné 

úrovni. V rámci praktické části postupuje formou analýzy procesů servisního programu 

a servisní základny a analýzou vnitřního potenciálu podniku s využitím identifikace 

hmotných, finančních, lidských a nehmotných zdrojů a identifikace konkurenčních výhod 

metodou VRIO. Výsledkem práce je navržení strategie pro optimalizaci doby servisu 

notebooků a tabletů servisního oddělení ASUS Czech Service a její zhodnocení. 
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Abstract 

The subject of the thesis is an analysis of service time of a chousen product in company which 

is focused on repairing products in the field of information technology. The aim of the thesis 

is to analyze the service time of chosen products – notebooks and tablets in the ASUS Czech 

Service Ltd. and draft appropriate strategy to optimize the service time. Thesis in theoretical 

part focuses on the description of ASUS Czech Service and on the strategic management and 

innovation in general. In the practical part proceeds via analysis of process service program 

and service base and analysis internal potential of the company using the identification of 

material, financial, human and immaterial resources, and identification of competitive 

advantages by VRIO method. The result of thesis is to draft a strategy for optimizing the 

service time of notebooks and tablets in service department in ASUS Czech Service and its 

evaluation. 
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1 Úvod 

Předmětem bakalářské práce je analýza doby servisu vybraného produktu ve společnosti 

zaměřené na opravu výrobků z oblasti informačních technologií. Dnešní vyspělá společnost 

používá informační technologie v běžném životě, téměř každou minutu, dá se říci, že bez nich 

by byl současný život velmi ztížený a v některých aspektech téměř nefunkční. Informační 

technologie a jejich produkty používají a umí ovládat již malé děti, jejich inovace jde stále 

kupředu. Zároveň však s jejich častým využitím dochází k jejich kazivosti a poruchám a je 

zapotřebí, aby se také servis, oprava a výměna komponentů neustále vylepšoval a především 

zrychloval. Zákazník, který je zvyklý např. mobilní telefon či tablet využívat denně, 

a to nejenom k telefonování, k psaní zpráv, ale rovněž k využití internetu, k vyřizování 

emailů, pro služby navigace, zkrátka ke své práci, nedokáže čekat na opravu svého zařízení 

příliš dlouhou dobu. Znemožňuje mu to nejen jeho pracovní výkon, ale také určitou míru 

komunikace s ostatními lidmi, kolegy, rodinou. Z tohoto hlediska je doba servisu zařízení 

určených pro informační technologie stejně tak důležitá jako jejich inovativní výroba 

a je zapotřebí tuto dobu optimalizovat. Aby však mohla být doba servisu optimalizována, 

musí být provedena důkladná analýza nejen servisního programu a servisní základny, ale také 

vnitřních zdrojů společnosti, která opravy provádí. 

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza doby servisu vybraných produktů – notebooků 

a tabletů ve společnosti ASUS Czech Service s.r.o. a návrh vhodné strategie vedoucí 

k optimalizaci doby servisu. 

Motivací pro výběr daného tématu je pro autora jednak současné zaměstnání ve společnosti 

ASUS Czech Service trvající již osm let a na druhou stranu také jeho vedoucí postavení týmu 

servisních techniků oddělení opravy notebooků a tabletů. Svou bakalářskou práci tak využije 

nejen k hlubšímu pochopení celého servisního procesu, ale zároveň také v praxi, pro možnost 

zefektivnění vlastní i týmové pracovní činnosti. 

Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a praktickou.  

Teoretická část práce se věnuje popisu společnosti ASUS Czech Service s.r.o. z hlediska 

charakteristiky, základní organizační struktury, definuje její zákazníky a trhy, na nichž se 

společnost uplatňuje a v krátkosti uvádí přehled hospodaření společnosti v letech 2010 
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až 2014. V následující kapitole vymezuje strategické řízení a inovaci na obecné úrovni, 

věnuje se stylům řízení, manažerským technikám, strategickému řízení a strategické analýze. 

Blíže se zabývá analýzou vnitřních zdrojů podniku a v závěru charakterizuje inovační 

strategie a inovace ve službách z různých hledisek. 

Praktická část práce je řešena podrobnou analýzou servisního programu a servisní základny 

společnosti ASUS Czech Service s.r.o., je provedena analýza vnitřního potenciálu podniku 

metodou identifikace hmotných, finančních, lidských a nehmotných zdrojů a zároveň 

identifikace konkurenčních výhod metodou VRIO analýzy. V následující kapitole praktické 

části je na základě získaných poznatků z provedené analýzy definován návrh strategie 

pro optimalizaci doby servisu a stanoven zjednodušený plán procesu implementace tohoto 

návrhu. V závěru jsou pak zhodnoceny přínosy a rizika navrhované optimalizace. 

V rámci použité literatury autor vychází převážně z elektronických zdrojů, kdy tituly 

zahraničních autorů jsou v elektronické formě, stejně jako informace o společnosti, avšak 

autor čerpá rovněž z monografií českých autorů. Z objektivních, ale i subjektivních, přitom ne 

vždy méně kvalitních, zdrojů si autor vytvořil mínění o oblasti doby servisu produktů 

informačních technologií a pokusil se analyzovat, porozumět a stanovit návrh strategie 

pro zkrácení doby servisu vybraných produktů – notebooků a tabletů. 
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2 ASUS Czech Service 

Předkládaná kapitola čtenáři v krátkosti představí společnost ASUS Czech Service s.r.o. (dále 

jen ASUS Czech Service) z ekonomicko-technického hlediska. V jednotlivých podkapitolách 

se bude věnovat charakteristice společnosti, předmětu podnikání, základní organizační 

struktuře podniku, seznámí se zákazníky a trhy, na nichž se společnost uplatňuje. V závěru 

poskytne údaje o hospodaření společnosti od jejího vzniku v roce 2010 do roku 2014 tak, jak 

je udávají jednotlivé Výroční zprávy. 

2.1 Charakteristika společnosti a předmět podnikání  

Společnost ASUS Czech Service byla založena Společenskou smlouvou [5] dne 8. ledna 

2010. Zakládajícími společnostmi byly ASUS Holland B.V., se sídlem Nieuw 

Amsterdamsestraat 44, 7814VA Emmen, Nizozemí, registrační číslo 24302961 jako 

menšinový společník s 0,41 % podílu a společnost ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED, 

se sídlem 15 A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1, No. 05-01, 486035, Singapur, 

registrační číslo 200505648D jako většinový společník s 99,59 % podílu. V prosinci 2015 

byly společníky tytéž zakládající společnosti, avšak společnost ASUS Holland B.V. se 

transformovala a nyní má nové sídlo a nové registrační číslo [10]. Poměr společníků 

na základním kapitálu a podílu společnosti se v průběhu let nezměnil. 

Sídlo společnosti ASUS Czech Service [5] je od založení neměnné: Na Rovince 887, Ostrava 

– Hrabová, PSČ 720 00, stejně tak jako identifikační číslo [9] přidělené společnosti 

dne 17. února 2010: 28615271. Základní kapitál společnosti činil ke dni uzavření Společenské 

smlouvy 5 382 000 Kč [5]. Do prosince 2015 byla výše základního kapitálu společnosti 

neměnná.  

Předmětem podnikání ASUS Czech Service je výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona [5]. Obory činnosti jsou dle Živnostenského 

rejstříku [9] dále specifikovány takto: 

1. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických 

strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí. 

2. Zprostředkování obchodu a služeb.  

3. Velkoobchod a maloobchod.  
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4. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.  

5. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.  

6. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. 

7. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné 

mechaniky, optických přístrojů a měřidel. 

Převažujícím oborem činnosti společnosti ASUS Czech Service je výroba elektronických 

součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů 

a elektronických zařízení pracujících na malém napětí. Autor tak usuzuje z vlastní zkušenosti 

zaměstnance společnosti a zároveň z povědomí široké veřejnosti, která vnímá ASUS Czech 

Service jako servisní středisko výpočetní techniky – notebooků, tabletů, mobilních telefonů 

a dalších drobných zařízení užívaných v oboru informačních technologií. 

2.2 Základní organizační struktura podniku 

Ustanovenými jednateli Společenskou smlouvou [5] byli a do prosince 2015 stále jsou [9]: 

1. HSIN WEI HUANG, datum narození 17. dubna 1975, 

2. MING LUNG WU, datum narození 5. července 1972. 

Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. 

Základní organizační struktura společnosti ASUS Czech Service, jak je definována 

ve Výročních zprávách [8] společnosti je následující: 

 

Obr. 1 Základní organizační struktura společnosti ASUS Czech Service [8] 
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Vzhledem k tomu, že se společnost ASUS Czech Service primárně zabývá servisem 

a opravami elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 

napětí, nelze u tohoto typu společnosti hovořit o výrobním programu. Její hlavní náplní 

a programem je tak servisní program, tedy činnost Opravárenského centra (viz členění 

z Obr. 1). Blíže se servisnímu programu společnosti bude věnovat praktická část práce. 

2.3 Zákazníci a trhy, na nichž se společnost uplatňuje 

ASUS Czech Service primárně obsluhuje svými servisními opravami zákazníky z řad firem 

a občanů z České republiky. Nicméně oddělení NB systém, pod které spadají opravy 

notebooků a tabletů, se zabývá celými systémy, kompletními opravami notebooků, telefonů, 

tabletů. Takto servisuje nejen zákazníky z České republiky, ale i ze Slovenska, Řecka, Malty, 

Kypru a Německa.  

V rámci Evropy se jedná o jedno z nejvýkonnějších a nejproduktivnějších servisních 

středisek. Díky svému geografickému postavení, technologicky vyspělým pracovníkům, 

ale také relativně levné pracovní síle, dokázalo oddělení opravy notebooků a tabletů denně 

vyprodukovat 150 ks opravených zařízení. Průměrná doba opravy je přitom garantována 

v délce do 10 dnů (doba pobytu zařízení v servise, bez doby dopravy).  

V rámci této bakalářské práce autor přinese návrh optimalizace doby servisu, tak aby mohla 

být garantována oprava v délce kratší 10 dnů. Toto přinese nejen zlepšení služeb 

pro zákazníka, ale zároveň zefektivnění práce a snížení nákladů. Tímto se stane české servisní 

středisko nejlepší v Evropě a otevře tak možnosti pro servis zákazníků i z jiných evropských 

zemí, včetně možnosti svého vlastního růstu. 

2.4 Hospodaření společnosti od roku 2010 do roku 2014 

Dle Výročních zpráv z let 2010 až 2014 byly vybrány tyto základní údaje o hospodaření 

společnosti ASUS Czech Service: 

1. výnosy podle hlavních činností, 

2. hospodářský výsledek před zdaněním a výše daně z příjmů právnických osob, 

3. počet zaměstnanců a osobní náklady. 
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Je důležité uvést, že společnost nevyužívá žádného finančního leasingu, v rámci operativního 

leasingu byly v roce 2014 evidovány 2 smlouvy se společností ŠkoFIN s.r.o. (jedná se tedy 

o financování vozidel) [8]. 

V rámci následujícího textu budou v tabulkách uvedeny číselné údaje pramenící z Výročních 

zpráv společnosti ASUS Czech Service z let 2010 až 2014, které autor vyhledal a utřídil 

do přehledných tabulek. 

Jak můžeme vidět v tabulce 1, výnosy společnosti ASUS Czech Service jsou tvořeny 

převážně tržbami z poskytnutých služeb, tedy ze servisu a oprav počítačových zařízení, 

tabletů a telefonů, ale také z ostatních provozních výnosů. Společnost vykazuje v letech 2010 

až 2013 postupný nárůst výnosů, především díky navyšujícím se výnosům z tržeb 

z poskytnutých služeb. V roce 2014 je patrné mírné snížení tržeb za služby, avšak můžeme 

také v celkovém objemu konstatovat, že se jedná o stagnaci tržeb za služby v letech 2013 

a 2014. 

Tab. 1 Výnosy podle hlavních činností (v tis. Kč) [8, 12, 13, 14, 15] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby z poskytnutých služeb 188 427 230 362 284 595 367 958 351 225 

Výnosy z prodeje materiálu 126 0 54 0 0 

Ostatní provozní výnosy 357 256 393 1 156 920 

Finanční výnosy 27 3 0 0 0 

Celkem 188 937 230 621 285 042 369 114 352 145 

 

V rámci tabulky 2, která popisuje vývoj hospodářského výsledku a daně z příjmů právnických 

osob, můžeme vidět postupný nárůst hospodářského výsledku v letech 2010 až 2013. 

Hospodářský výsledek poklesl pouze mezi lety 2013 a 2014. Výsledek v roce 2014 je 

srovnatelný s výsledkem v roce 2012. 

Současně přitom lze vidět snahu o snižování daňové povinnosti a to především snižováním 

daňově neuznatelných nákladů a snižováním hodnoty rozdílu daňových a účetních odpisů. 

Přitom však daňová povinnost mírně narůstala v letech 2011 až 2013, kdy opět v roce 2014 

klesla na úroveň roku 2012. 
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Tab. 2 Hospodářský výsledek před zdaněním a daň z příjmů [8, 12, 13, 14, 15] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Hospodářský výsledek před zda. 7 011 100 7 228 000 9 281 000 14 888 449 9 605 000 

Daň z příjmů z hosp. výsledku 1 332 109 1 373 320 1 763 390 2 828 805 1 824 950 

Daňově neuznatelné náklady 631 665 293 363 171 555 -48 700 99 988 

Rozdíl daňových a účetních odpisů 6 336 2 657 -9 685 -12 185 -39206 

Slevy na dani -142 500 -206 176 -205 260 -203 871 -165 672 

Daň z příjmů právnických osob 1 827 610 1 463 164 1 720 000 2 564 049 1 720 060 

 

Tabulka 3 popisuje vývoj počtu zaměstnanců a osobních nákladů s nimi spojených. Dá se říci, 

že si společnost ASUS Czech Service udržuje přibližně stejnou hladinu počtu zaměstnanců, 

neboť nárůst celkového počtu zaměstnanců v letech 2010 až 2014 je pouze o 11 %. Co se týká 

mzdových nákladů, ty rostly v letech 2010 až 2012 rychleji, avšak vzhledem k tomu, že 

největší nárůst zaměstnanců byl zaznamenán mezi lety 2012 a 2013, mzdy proporciálně 

navýšeny nebyly. Můžeme tak usuzovat, že společnost ASUS Czech Service primárně 

odměňuje vyššími mzdami stálé zaměstnance, od nichž očekává určitou míru loajality. Takto 

však postupuje většina společností a je to obvyklé. 

Tab. 3 Počet zaměstnanců a osobní náklady (v tis. Kč) [8, 12, 13, 14, 15] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet zaměstnanců 331 320 316 375 372 

Mzdové náklady 64 818 83 803 81 853 91 992 95 873 

Sociální a zdravotní zabezpečení 21 705 28 311 27 575 31 086 32 401 

Ostatní náklady 2 220 3 131 3 332 4 583 5 203 

Osobní náklady celkem 88 743 115 245 112 760 127 661 133 477 

 

Kapitola prezentovala společnost ASUS Czech Service z ekonomicko-technického hlediska. 

Čtenář se seznámil s její charakteristikou, předmětem podnikání, organizační strukturou, 

zákazníky a ekonomickými výsledky za posledních pět let.  

V následující kapitole se bude práce věnovat strategickému řízení a inovacím z teoretického 

hlediska, kdy budou popsány jednotlivé manažerské přístupy, techniky a strategie vedoucí 

k naplnění cílů inovace a optimalizace.   
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3 Strategické řízení a inovace na obecné úrovni 

Předkládaná kapitola přináší čtenáři náhled na strategické řízení a inovace na obecné úrovni. 

Kapitola se bude věnovat stylům řízení a manažerským technikám, popíše strategické řízení 

a metody analýzy, seznámí čtenáře blíže s analýzou vnitřních zdrojů a metodou VRIO, 

představí opodstatněnost strategického plánování a jeho proces a ve svém závěru bude 

charakterizovat inovační strategie a inovace ve službách z různých hledisek. 

3.1 Styly řízení a manažerské techniky 

Jako každá jiná věda se i věda o řízení vyvíjí a obecné zákonitosti organizování a řízení jsou 

aktualizovány stále vznikajícími poznatky, metodami, principy, které mají jeden společný cíl 

– zdokonalovat proces řízení a vytvářet optimální organizace k dosažení stanovených cílů. 

Všechny potřeby průmyslové praxe podněcovaly vznik a rozvoj teoretické disciplíny 

zabývající se problémy organizace a řízení struktur a přinesly nové pojmenování správy, 

řízení a organizace, nebo-li management podniku. [11] 

Řízení organizace je tak komplexní funkcí činností každého manažera, přičemž všechny 

součásti, prvky a aspekty výkonu manažerské profese se promítají do úspěšnosti 

či neúspěšnosti řízení. Každé řízení má dvě stránky [11]: 

1. řízení věcných procesů (tzv. procesní řízení), 

2. řízení lidí (tzv. personální řízení). 

Procesní řízení se zabývá řízením procesů, činností a operací technických, technologických, 

administrativních, organizačních, které jsou dány technickými, technologickými či jinými 

předpisy. Oba směry řízení musí směřovat a být podřízeny základnímu cíli, který si podnik 

vytýčil. Pouze podle stupně plnění základních cílů pak hovoříme o úspěšnosti či neúspěšnosti 

procesního a personálního řízení. [11] 

Pod pojmem manažerské funkce můžeme rozumět systematické a cílevědomé provádění 

všech činností řídících pracovníků k zajišťování cílů. Přitom manažeři vykonávají následující 

funkce [11]: 

 plánování, 



9 

 

 organizování, 

 rozhodování, 

 řízení kolektivu, 

 kontrolu. 

Manažerské funkce a techniky jsou pro přínos bakalářské práce vyžadovány především 

na úrovni provozního managementu, proto jej blíže popíšeme. 

Provozní management plánuje, užívá a kontroluje zdroje (vstupy) tak, aby bylo dosaženo 

požadovaného výsledku (výstupu) za použití manažerských technik jako jsou CAD/CAM, 

systém just-in-time, distribuční logistika, kroužky jakosti, TQM – komplexní řízení jakosti, 

atd. [6] 

3.2 Strategické řízení a strategická analýza 

Na to, aby společnost dokázala posoudit svou konkurenceschopnost, svou stabilitu na trhu 

a zároveň byla schopna nabídnout zákazníkovi něco nového a lepšího, tzn. vybudovat 

si konkurenční výhodu, musí provádět analýzy nejen svého vnějšího okolí, ale také vnitřních 

zdrojů a interních předností a nedostatků a externích příležitostí a hrozeb. Ve své podstatě to 

znamená, že se musí chovat strategicky a plánovat. 

V rámci technik strategické analýzy, společnosti využívají několik typů analýz – analýza 

struktury prostředí (zde můžeme zařadit analýzu segmentace trhu, analýzu struktury 

konkurence, analýzu PEST a další), analýza zdrojů (zde společnosti provádí audit zdrojů, 

flexibilitu zdrojů, vzájemný soulad zdrojů, případné zaostávání zdrojů), analýza SWOT (zde 

podniky hodnotí své přednosti, nedostatky, příležitosti a hrozby). 

Pro podnik jsou velmi důležité všechny analýzy, avšak z hlediska optimalizace procesů uvnitř 

společnosti je nejzásadnější analýza vnitřních zdrojů. Ta by měla určit, jak by zdroje mohly 

být přeskupeny, aby se zlepšila dosažitelnost organizačních cílů. [6] Výsledkem této analýzy 

by pak mělo být stanovení strategického plánu k dosažení cíle organizace.  

Analýza vnitřních zdrojů a schopností organizace se snaží odhadnout, jaké zdroje a jaký 

objem má k dispozici a jakým způsobem lze s danými zdroji pracovat. Zdroje organizace jsou 

takové prostředky, které tvoří vstupy do výroby zboží nebo služeb. Důležitým aktivem 
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organizace jsou znalosti a schopnosti pracovníků a manažerů a schopnost organizace tyto 

znalosti využít v její prospěch. Pro analýzu vnitřního potenciálu organizace lze použít 

standardizované metody finanční analýzy, metody SWOT, VRIO, benchmarkingu, apod. [1] 

Pro analýzu vnitřního prostředí jsou využívány převážně tyto analýzy [1]: 

- analýza vnitřních zdrojů, 

- VRIO analýza, 

- analýza 4P, 

- analýza hodnotového řetězce, 

- analýza 7S. 

Zdroje organizace lze spatřovat ve čtyřech základních oblastech, jak je popisuje obrázek 2. 

 

Obr. 2 Vnitřní zdroje organizace [1] 

Analýza hmotných zdrojů obsahuje určení všech významných hmotných zdrojů organizace, 

uvedení jejich základních charakteristik, jako je počet, kapacita, rozloha či spotřeba, a určení 

dalších vlastností, které ovlivní jejich potenciál pro tvorbu konkurenční výhody. Analýza 

lidských zdrojů udává hlavní charakteristiky pracovníků, tedy počet a strukturu podle 

kvalifikace, ale zabývá se i systémem motivace, politikou odměňování, vzdělávání a rozvoje. 

Analýza finančních zdrojů dokáže odhalit silné a slabé stránky organizace z pohledu 

financování organizace, určit jejich příčiny a poskytnout údaje na kvalifikované rozhodování. 
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Základním zdrojem informací pro finanční analýzu představují finanční výkazy organizace, 

tedy rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow. Analýza nehmotných zdrojů nabývá stále 

většího významu. Na jedné straně zahrnuje oblast technologie, např. patenty, licence, know-

how, na druhé straně tzv. měkké faktory, jako image, reputace, kultura, značka, brand name, 

apod. Často reprezentují jakousi prémii, kterou je zákazník ochoten zaplatit navíc. Jedná se 

o prvky, které se také skrývají pod pojmem intelektuální kapitál. Specifickou oblastí, 

a v současné době velmi významnou, je analýza faktorů technického rozvoje. Technický 

rozvoj pomáhá vytvořit nebo inovovat produkt poskytovaný organizací. Úkolem je vyrábět 

výrobky, nebo poskytovat služby, které pomalu stárnou a jsou jen těžce napodobitelné. 

V rámci výzkumu a vývoje se organizace také může zaměřit na zlepšení výrobního procesu, 

což vede ke snižování výrobních nákladů a ke stanovení výhodnější cenové politiky. [1] 

Metoda VRIO hledá konkurenční výhodu na straně vnitřních zdrojů organizace. Název 

metody je odvozen od těchto aspektů [1]: 

V – value (hodnota, hodnotnost, význam zdroje). Je zdroj schopen pomoci využít příležitosti 

a neutralizovat hrozby? 

R – rareness (vzácnost, výjimečnost zdroje). Kolik konkurenčních organizací tento zdroj 

vlastní? 

I – imitability (napodobitelnost zdroje). Bude pro konkurenční organizace nákladné tento 

zdroj napodobit? 

O – organization (schopnost organizace zdroj využít). Má organizace takovou organizační 

strukturu, aby mohla zdroje využít? 

Každý zdroj je pak posuzován podle výše uvedených kritérií a otázek, přičemž 

za konkurenční výhodu je považován takový zdroj, který vyhovuje všem čtyřem požadavkům. 

3.3 Strategické plánování 

Strategické plánování je relativně novým pojmem pro management, avšak se stále se 

zdokonalující technikou, je již široce rozšířeno. Úspěchem a alfou ve strategickém plánování 

je definování vize organizace. Ta si musí uvědomit, jakou cestou a co chce vylepšit. Je-li vize 

společnosti správně formulována, poté se zaměřuje na potřeby a prospěch zákazníka, musí být 

natolik jasná, aby vedla k akci, její součástí je definice předmětu podnikání a určuje žádoucí 
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způsob řízení a organizační politiky. Na základě definice vize jsou stanoveny organizační cíle, 

je formulován strategický plán, ten je implementován a vyhodnocen. [6] 

Plánování má přímý vliv na zvyšování efektivity, snižování rizika z budoucnosti, úspěšné 

organizační změny, integraci úsilí, rozvoj manažerů i vývoj standardů výkonnosti. [7] 

Proces plánování by se měl ubírat od rozpoznané příležitosti nebo potřeby ke stanovení cílů, 

zvážení plánovacích předpokladů, dále přes vypracování relevantních alternativ scénářů 

postupu a jejich hodnocení k výběru jednoho z nich, formulaci návazných plánů, realizaci 

a sledování zvoleného postupu až po případné přijímání nápravných opatření a závěrečné 

vyhodnocení. [7] 

K zásadám efektivního plánování pak zařazujeme zejména podporu vrcholového 

managementu, efektivní podnikovou komunikaci, participaci širokého okruhu pracovníků 

firmy, integraci, srozumitelnost, flexibilitu, sledování a kontrolu a variantnost. [7] 

3.4 Inovační strategie a inovace ve službách 

Inovační strategie vyžaduje na rozdíl od jiných strategií plánování (stabilizace, expanze, 

omezení, joint venture) vyvinutí nového výrobku nebo technologie, na základě výrobku nebo 

technologie stávající. Tato alternativa spočívá v tom, že se snaží ze stávajících výrobků udělat 

zastaralé a překonat je. Tyto příležitosti nejčastěji využívají high-tech firmy, převážně firmy 

počítačového průmyslu. [6]  

Inovace byla vždy náročná a rizikem podnikání. Životnost výrobku se stále zkracuje 

s rostoucí poptávkou zákazníků po produktech a službách, které jsou často přizpůsobeny nebo 

přímo vytvořeny na míru, aby mohly lépe plnit jejich potřeby. Kombinace těchto 

nepopiratelných sil, komoditizace a zkracování životních cyklů produktů, vytváří výrobní 

past, což je často riskantním jevem, který postihuje nejvíce inovativní a úspěšné 

společnosti. [2] 

Inovace ve službách je pak únikovou cestou z této výrobní pasti a řešením pro růst, což 

podnikům přináší významnou konkurenční výhodu. Ani podniky poskytující služby nejsou 

imunní vůči stagnaci. Stejně jako výrobní podniky, i ony musí zvýšit svou 

konkurenceschopnost, ale dělají to různými způsoby, často tím, že efektivně pracují a vytváří 
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platformy pro inovaci. To však vyžaduje jiný způsob myšlení a odlišný postoj k podnikání, 

zákazníkům, obchodním modelům, a schopnost a ochotu otevřít inovační proces. [2] 

Inovací služeb může být například nový zákaznický interakční kanál, distribuční systém nebo 

technologická koncepce nebo jejich kombinace. Inovace služeb vždy zahrnuje 

reprodukovatelné prvky, které mohou být identifikovány a soustavně využívány i v jiných 

případech a prostředích. Replikovatelný prvek může být výsledkem služby nebo proces 

služby jako takový, nebo část z nich. Inovace služeb je přínosem pro oba, pro výrobce služby 

i pro zákazníky, přičemž přináší jeho poskytovateli konkurenční výhodu. Ve službách inovace 

nemusí nutně znamenat vylepšení nebo novou technologii samotnou, avšak často spočívá 

v ne-technických oblastech. Inovací služeb mohou být například nová řešení v oblasti 

zákaznického rozhraní, nové metody distribuce, nové uplatnění technologií v procesu služby, 

nové formy provozu s dodavatelským řetězcem nebo nové způsoby, jak organizovat a řídit 

služby. [3] 

Inovace služeb je tak vývojem nového nebo podstatně zlepšeného konceptu služby nebo nový 

výrobní nebo dodávací proces, nová organizace nebo nové tržní chování s cílem vyrábět 

a prodávat služby. Koncept služeb může obsahovat různé stupně využití technologií 

a nehmatatelných produktů. [3] 

V rámci inovací služeb, protože společnost ASUS Czech Service neprodukuje výrobky, ale 

služby, můžeme hovořit o dvou výkladech. 

První pohled na inovace služeb zahrnuje zdokonalování v odvětví služeb. Jedná se o obvyklý 

pohled na inovace ve službách, kde mohou být nové technologie, jako jsou informační 

technologie nebo nové pevné technologie, použity k vytvoření nových hodnot nebo 

ke zvýšení produktivity v tradičních odvětvích služeb, jako jsou hotelnictví a cestovní ruch. 

Například finančnictví zavádí informační a síťové technologie do svých obchodních procesů 

a dosahuje tak různými způsoby inovace zvyšování produktivity. Také, distribuční odvětví, 

zavádí připojení k informačním sítím a tím zlepšuje svou produktivitu. Tyto zavedené inovace 

přispěly ke konkurenceschopnosti průmyslu. Nicméně, tento pohled na inovace služeb je 

z tzv. hlediska dominantní logiky zboží, který říká, že úvahy o inovacích, vychází ze strany 
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poskytovatelů a jsou aplikovány na jejich zákazníky. Jedná se o takový typ inovací služeb, 

který je stejný jako inovace zboží. [4] 

Druhý pohled na inovace služeb zahrnuje zdokonalování prostřednictvím vytváření hodnot 

ve službách. Jedná se o inovace zaváděné prostřednictvím spoluvytváření hodnot mezi 

zákazníky a poskytovateli služeb, tzv. hledisko dominantní logiky služeb. Tento druhý pohled 

implementují nedávno vzniklé nové služby nebo nové podniky, kde nové hodnoty produktů 

nebo nové služby vytváří na základě iniciativy a přání zákazníků. Tento typ inovací služeb 

vytváří nové obchodní podmínky a příležitosti, jako jsou ty, které vytvořil např. Apple. 

Je kladen důraz na vytváření nových hodnot pomocí informačních technologií. Vzestup 

Google, mobilních telefonů a aplikací v nich, je jasným znamením, že je takového důrazu 

zapotřebí. V tomto smyslu je inovace služeb významnou obchodní otázkou s trendem éry 

internetu a globalizace. [4] 

Následujících sedm bodů definuje podmínky pro inovaci služby vytvářející hodnoty [4]: 

1. určit cílové zákazníky, 

2. spoluvytvářet hodnoty s cílovými zákazníky, 

3. navrhnout služby jako proces tvorby přidané hodnoty služby, 

4. zaměstnávat profesionální technologie nebo know-how, 

5. usilovat a získávat podrobnosti o službách nebo produktech, které uspokojí zákazníka, 

6. upřednostňovat přidanou hodnotu služeb, jako je design nad technologií, 

7. integrovat různé technologie nebo know-how pro uspokojení zákazníka. 

 

Uvedená kapitola seznámila čtenáře v obecné rovině se strategickými styly řízení organizací, 

metodami strategické analýzy, poukázala na důležitost analýzy vnitřních zdrojů 

při optimalizaci, popsala strategické plánování a jeho proces a v závěru charakterizovala 

inovační strategie a inovace ve službách. 

Následující kapitola přikročí k analýze servisního oddělení podniku ASUS Czech Service 

a pokusí se odhalit jeho příležitosti a konkurenční výhody pro stanovení návrhu optimalizace 

servisního oddělení z hlediska zkrácení doby servisu.  
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4 Analýza servisního oddělení podniku ASUS Czech Service 

Předkládaná kapitola přináší analýzu současného stavu servisního oddělení podniku ASUS 

Czech Service. Popíše servisní program a servisní základnu, provede analýzu vnitřních zdrojů 

a v závěru provede analýzu podniku metodou VRIO. 

4.1 Analýza procesů servisního programu a servisní základny 

Před tím, než popíšeme servisní program, je třeba pro lepší pochopení problematiky popsat 

servisní základnu, tedy jednotlivé pracovníky a pozice zaměstnanců, jež do servisního 

programu vstupují. 

Společnost ASUS Czech Service zaměstnávala v roce 2010, kdy zahájila svou činnost, 

dle údajů z Výroční zprávy za rok 2010 [12] celkem 331 zaměstnanců. V roce 2014 bylo 

celkově podle Výroční zprávy za rok 2014 [8] ve společnosti zaměstnáno 372 zaměstnanců. 

Nárůst v letech je tak relativně malý. 

Přestože fluktuace zaměstnanců, převážně v období zkušební doby, je ve společnosti značná, 

k 5. 11. 2015 bylo v Opravárenském centru na oddělení věnující se opravě notebooků 

a tabletů, zaměstnáno celkem 35 zaměstnanců. Z toho na jednotlivých pozicích byly 

zaměstnány následující počty zaměstnanců: 

 1 x vedoucí pracovník, 

 1 x technická podpora, 

 1 x quality check, 

 5 x multifunkční operátor, 

 5 x debugger, 

 14 x technik assembler, 

 3 x pozice sklad, 

 2 x CID proces, 

 2 x proces control, 

 1 x transfer operator. 

Vedle oddělení věnující se opravě notebooků a tabletů disponuje ASUS Czech Service dále 

podpůrným oddělením, což je ve své podstatě druhý sklad umístěný ve stejné budově, jako je 
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opravna (avšak na druhém konci haly), zatímco centrální sklad společnosti je umístěn 

o několik budov dále (zhruba 3 až 4 km vzdušnou čarou). 

Náplň činnosti jednotlivých pracovních pozic Oddělení opravy notebooků a tabletů: 

 Vedoucí pracovník – stará se o celý chod oddělení, je za něj zodpovědný, komunikuje 

s nadřízeným pracovníkem, vypracovává týdenní a měsíční zprávy, zajišťuje schvalování 

docházky oddělení, apod. 

 Technická podpora – zaměstnanec, který je zodpovědný za komunikaci s výrobcem 

zařízení, předává servisním střediskům zprávy od výrobce a od ostatních středisek 

se zkušenostmi s opravami, eviduje předpokládané postupy konkrétních závad 

a tzv. reworkery (tedy postupy řešení chyb, které přiznal sám výrobce), mimo to řeší 

opravy, s nimiž si nevědí rady ostatní pracovníci oddělení, doporučuje postup řešení 

takových závad, dává doporučení, jaké náhradní díly objednat, apod. 

 Multifunkční operátor (MF) – operátor, jež manipuluje s přijatými kusy zboží k opravě 

a servisu, přejímá zboží od externího dopravce, dováží je na servisní oddělení, vybaluje je 

z obalu, přiřazuje jim v systému (KeyIn) tzv. travel kartu (která zařízení doprovází celý 

servisní proces) a RMA (unikátní kód – číselné označení, pod kterým zařízení putuje 

celým servisním procesem), předává zboží debuggerovi (popř. quality checkovi) k opravě 

a také po opravě si jej od assemblera přejímá zpět, opravené jej balí a předává k odvozu 

zpět k zákazníkovi. 

 Debugger – simulují závady popsané zákazníkem na zařízení. Pokud se závada objeví, 

objednávají náhradní díly (ale nemontují) a předávají dále do procesu tzv. assembler 

technikům. Pokud se závada neprojeví, debugger kontaktuje zákazníka a pomocí této 

komunikace se snaží chybu nalézt (poté opět předává assembler technikovi). Je-li zařízení 

poškozeno samotným zákazníkem (např. prasklý LCD displej vlivem pádu), popř. je-li 

zařízení již po záruční době, debugger předává zboží s návrhem opravy pracovníkovi CID 

procesu. Předání zařízení dále do procesu, buď assemblerovi, anebo pracovníkovi CID 

procesu je obecně ve společnosti nazýváno předání zboží do bufferu, kde zboží čeká, 

až si jej převezme transfer oprerator. 

 Quality check – jedná se o obdobnou pozici, jakou vykonává debugger s tím rozdílem, 

že quality check se věnuje závadám, jež byly před dobou kratší než 45 dnů již 
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opravovány a závada se projevila znovu. U tohoto zboží se pak předpokládá, že bylo 

chybně opraveno a quality check je zodpovědný za nalezení příčiny chybné opravy, 

kterou konzultuje přímo s debuggrem a assemblerem, jež na zařízení pracovali poprvé. 

 CID proces – pracovníci CID procesu se starají o zboží, jež má již pozáruční dobu, popř. 

je poškozeno vnějšími vlivy, popř. samotným zákazníkem (často prasklý displej). Tito 

pracovníci dokumentují závady zjištěné debuggery, fotí zařízení s viditelným poškozením 

a kontaktují zákazníka e-mailem s cenovou nabídkou výměny poškozeného dílu. 

Zákazník pak opravu buď schválí, nebo také ne. 

 Transfer operator – zajišťuje přesun zařízení z bufferu od debuggera směrem k assembler 

technikovi, případně k pracovníkovi CID procesu. Jeho práce spočívá v odvozu zboží, 

zajištění a přiřazení náhradního dílu ze skladu a předání zařízení s příslušným náhradním 

dílem dalším pracovníkům – assemblerům. Transfer je zodpovědný také za plynulost 

procesu, musí dbát na to, aby byly přednostně odbavovány kusy, jež byly přijaty jako 

první tzn., aby zboží nečekalo příliš dlouho a jeho servis se zbytečně časově 

neprodlužoval. 

 Technik assembler – assemblerům dováží zařízení transfer z bufferu od debuggerů, popř. 

CID procesů. Jejich náplní práce je výměna určeného dílu (vše popsáno v travel kartě), 

složení celého zařízení a otestování jeho bezchybné funkčnosti. Je-li vše v pořádku, 

potvrdí assembler použití náhradního dílu v systému a odnese zařízení do regálu, kde 

zařízení čeká na vyzvednutí multifunkčním operátorem k vyexpedování zpět 

k zákazníkovi. Nepovede-li se otestovat zařízení tak, aby bylo bez chyb, předává 

assembler zařízení zpět k debuggerovi k návrhu dalšího procesu opravy. 

 Pozice sklad – pracovníci skladu se starají o vyhledávání a přípravu náhradních dílů 

pro transfer operatora. Samozřejmě také vedou evidenci dílů, objednávají je z centrálního 

skladu, tak aby byly náhradní díly stále na skladě v dostatečném množství a nedocházelo 

k časovým prodlevám závislým na nedostatku náhradních dílů. 

 Proces control – tito pracovníci se starají o proces jako celek, jejich úkolem je dohled 

nad dodržováním pracovních postupů a dodržování časové posloupnosti (odbavování 

nejstaršího přijatého zařízení), dohlíží nad efektivností celého procesu, řeší se skladem 

dostupnost náhradních dílů a snaží se celý servisní proces urychlovat. 
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Výčet jednotlivých pozic a jejich pracovní náplně je popsán výše, nyní přistoupíme k popisu 

servisního programu, tedy k popisu toho, jak opravovaný kus zboží prochází „rukama“ 

jednotlivých pracovníků až do fáze úspěšné opravy a odeslání zboží zpět k zákazníkovi. Tento 

proces znázorňuje pro lepší pochopení graficky následující obrázek 3. 

 

Obr. 3 Servisní program od přijetí zboží k jeho odeslání zpět zákazníkovi 

Z pracovního zařazení autora práce – několik let debugger, nyní vedoucí pracovník, zároveň 

z jeho získaných osmiletých pracovních zkušeností ve společnosti ASUS Czech Service 

v oddělení pro opravy notebooků a tabletů, také jako školitele a jeho zařazení mezi nejlepší 

A-Tým v rámci celosvětového hodnocení techniků ASUSem (jež cestují po ostatních 

střediscích napříč světem a pomáhají zaškolovat ostatní pracovníky), může být konstatováno, 

že největší odpovědnost za dobu servisu a časové limity oprav produktů notebooků a tabletů 

nese pozice debugger, který odpovídá za nalezení chyby na zařízení. Tuto pozici v současné 

době zastává 5 pracovníků. Dalším neméně důležitým faktorem je pozice transfer operatora, 

který je zodpovědný za plynulost procesu a přepravu notebooků a tabletů mezi ostatními 
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pracovníky. Tuto pozici obsazuje aktuálně jeden pracovník. Zároveň však velkou 

odpovědnost za časové prodlevy nesou technik assembleři, kteří montují určené díly a testují 

zařízení, zda je správně opraveno. Těch je aktuálně zaměstnáno 14. Za plynulou dodávku 

náhradních dílů ze skladu poté odpovídají pracovníci podpůrného skladu, kteří díly 

objednávají z centrálního skladu a zaručují dostatek náhradních dílů tak, aby nedocházelo 

k časovým prodlevám. Tuto pozici aktuálně vykonávají 3 pracovníci. Dnešní naskladnění 

příručního skladu probíhá 1x denně, kdy interní vozidlo dováží objednávku registrovanou 

předešlý pracovní den z centrálního skladu. Stejně tak jsou komponenty z příručního skladu 

expedovány technikům 1x denně. 

4.2 Analýza vnitřního potenciálu podniku 

Analýza vnitřního prostředí společnosti ASUS Czech Service bude provedena formou 

identifikace hmotných, finančních, lidských a nehmotných zdrojů a poté VRIO analýzou. 

4.2.1 Identifikace hmotných, finančních, lidských a nehmotných zdrojů 

Hmotné zdroje: 

1. Skladovací plochy – společnost ASUS Czech Service pronajímá skladovací prostory tzv. 

centrálního skladu, který slouží jako centrální sklad pro součástky a náhradní díly ostatním 

servisním střediskům rozmístěným po celém regionu EMEA, tedy pro země Evropy, Afriky 

a Blízkého východu. Tento centrální sklad je umístěn v oblasti průmyslové zóny Ostrava – 

Hrabová, tedy je jen několik budov vzdálen od samotného servisního střediska ASUS Czech 

Service (vzdušnou čarou zhruba o 3 až 4 km). Do tohoto skladu jsou dováženy náhradní díly 

a komponenty přímo z Číny, kde jsou vyráběny. Další nejbližší centrální sklad pro danou 

oblast regionu EMEA nalezneme v holandském Emmenu. Na druhou stranu ASUS Czech 

Service a jeho servisní středisko, stejně tak, jako jiná servisní střediska v rámci ASUSu, 

disponuje menším příručním skladem náhradních dílů a komponentů, tento je však od svého 

oddělení vzdálen také a to tak, že je umístěn na protějším konci haly. Mimo to společnost 

ASUS disponuje vlastními, prozatím nevyužitými skladovacími prostory sousedícími přímo 

s budovou servisního střediska, jež velikostí odpovídají skladovacím prostorům centrálního 

skladu. 
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2. Servisní plochy – ASUS Czech Service zahrnuje několik servisních středisek věnující se 

jednotlivým opravám elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících 

na malém napětí, jako jsou notebooky, tablety, mobilní telefony a další drobná zařízení 

užívaná v oboru informačních technologií. Vedle těchto oddělení umístěných v jedné budově 

v Ostravě – Hrabové, disponuje v rámci svého areálu také administrativním centrem 

a zákaznickým oddělením, které přijímá a vyřizuje podněty zákazníků. 

3. Technologické vybavení – ASUS Czech Service jako společnost, zabývající 

se informačními technologiemi, zároveň jako společnost rychle se vyvíjející a inovující, 

využívá ve velké míře technologie a hardware také, a především na úrovni svých servisních 

středisek a jednotlivých oddělení oprav. Nehledě na vyřizování objednávek, testování, 

evidenci, distribuci náhradních dílů, toto vše je řízeno elektronicky, prostřednictvím 

speciálních počítačových programů, zároveň je v rámci manipulace s opravovanými 

zařízeními nakládáno pod kamerovým systémem se záznamem, a to převážně z hlediska 

spekulace zákazníků o vadách zaviněných servisem (slouží tedy nejen k ochraně zákazníků, 

ale také k ochraně firmy).  

Finanční zdroje: 

1. Disponibilní kapitál – jak vyplývá z účetních závěrek za rok 2014, peníze a peněžní 

ekvivalenty tvořily k 31. 12. 2014 částku 14.330.000 Kč. Jedná se o peníze v hotovosti, ale 

převážně o peníze na bankovních účtech. Vzhledem k neexistenci žádného finančního 

leasingu a pouze 2 smlouvám o operativním leasingu se společností ŠkoFIN, zároveň 

vzhledem k tomu, že společnost neeviduje ani potenciální závazky např. ze soudních sporů, 

nebo ekologické závazky, dá se hovořit o dostatečně vysokém disponibilním kapitálu 

společnosti pro inovace. 

2. Rentabilita provozu – přemýšlíme-li o optimalizaci doby servisu notebooků a tabletů, to již 

dnes vykazuje vysokou rentabilitu provozu. Ze zákona vyplývá doba reklamace nebo servisu 

zboží do doby 30 dní. Avšak společnost ASUS Czech Service opravuje své notebooky 

a tablety přijaté do opravy aktuálně do 10 dní a zvažuje zkrácení této doby na nižší úroveň 

(chystá se ji optimalizovat). Počet zaměstnanců na oddělení opravy notebooků a tabletů je 
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plně vyvážený, vzhledem k tržbám, které toto oddělení přináší. Dá se tak hovořit 

o rentabilním, výnosném provozu. 

Lidské zdroje: 

1. Počet a struktura – na oddělení servisu notebooků a tabletů bylo k 5. 11. 2015 zaměstnáno 

celkem 35 zaměstnanců. Z toho 1 x vedoucí pracovník, 1 x technická podpora, 1 x quality 

check, 5 x multifunkční operátor, 5 x debugger, 14 x technik assembler, 3 x pozice sklad, 2 x 

CID proces, 2 x proces control, 1 x transfer operator.  

2. Způsobilost a vzdělávání – každá pozice klade konkrétní požadavky na vzdělanost 

a způsobilost (zkušenosti) konkrétního pracovníka. Je zřejmé, že debuggeři (pracovníci 

odhalující chyby na zařízení), musí být více vzděláni v oblasti IT, než pracovníci pracující 

na pozici např. skladu, popř. transfer operatora. Všeobecně vzato však všichni pracovníci 

musí ovládat práci s počítačem a musí mít povědomí o hardwarovém zařízení pro notebooky 

a tablety. Z tohoto důvodu jsou pracovníci po přijetí do zaměstnání intenzivně školeni, nejen 

na pozici, na kterou přijati byli, ale také jsou prováděni celým oddělením, aby správně 

pochopili jeho chod. Školení probíhá na úrovni kolegů, kteří jsou na stejné pozici, ale také 

centrálně z centrály ASUSu v Taiwanu, anebo z Holandska. Zároveň stávající zaměstnanci, 

převážně debuggeři, technická podpora, quality check a technik assembleři jsou neustále 

proškolováni formou počítačových školení, ale také e-maily se zasílanými reworkery, apod. 

Pokud nějaký pracovník nerozumí určité problematice, pomůže mu s ní jiný kolega, popř. 

nadřízený, který mu školení zajistí. Mezi velmi významný druh vzdělávání patří také 

jazykové kurzy v pracovní době na vylepšení jazykových znalostí a schopností 

pro vykonávanou praxi. 

3. Proinovační prostředí – společnost ASUS Czech Service, stejně jako její centrální „matka“ 

společnost ASUSTeK Computer Inc. zastává heslo k úspěchu, kterým jsou inovace. 

Společnost se snaží ve velkém inovovat, využívá všech dostupných analýz a plánovacích 

procesů tak, aby byla společnost stále rozvíjena a získávala tak oproti konkurenci výhody 

a náskok na trhu.  

4. Motivace – zaměstnanci jsou motivováni běžnými benefity, které jsou dostupné na českém 

pracovním trhu. Mezi ně patří stravenky, příspěvky na penzijní připojištění, pružná pracovní 
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doba, docházkový bonus, dodatková dovolená nad rámec zákona, sick days, jazykové kurzy 

v pracovní době, permanentky na sport a volný čas, sleva na nájemném v RPG bytech, jsou 

jim nabízeny zaměstnanecké účty ve spolupráci s firemní bankou a další. Důležitou formou 

motivace zaměstnanců je také kariérní postup, který je po určité době zapracování a prokázání 

potřebných schopností a dovedností umožňován každému zaměstnanci, který o postup projeví 

zájem (přednost ve výběrovém řízení dostávají uchazeči z řad stávajících zaměstnanců, poté 

uchazeči zvenčí společnosti). Další formou motivace je bezesporu možnost vést tým kolegů 

na stejné pozici a zaškolovat nováčky, čímž je zaměstnanci předávána určitá míra 

odpovědnosti. Nejlepší pracovníci jsou rovněž na zaškolování nových pracovníků vysíláni 

do jiných zemí na jiná servisní stanoviště, čímž je jim umožněno cestovat a poznávat nové 

země a kultury na náklady jejich zaměstnavatele. 

Nehmotné zdroje: 

1. Know-how – společnost ASUS Czech Service si své know-how jako každá jiná společnost 

velmi hájí. Avšak díky proinovativnímu postoji a snaze co nejpružněji reagovat na požadavky 

zákazníků, přitom velmi propracované strategii procesního řízení, je na tom z hlediska know-

how velmi dobře postavena. 

2. Organizační kultura – kultura v organizaci lze popsat jako inovativní, dynamická, vůči 

zaměstnancům pro benefitově zaměřená. Vůči zákazníkům se společnost staví jako 

naslouchající, reaguje na podněty, ale i stížnosti a snaží se zákazníkům při oprávněných 

stížnostech a reklamacích vyjít maximálně vstříc. 

3. Image – image společnosti tvoří nejen její výrobky, které drží „krok“ s nejnovějšími 

technologiemi, ale také stále se zvyšující rychlost a odbornost při řešení servisních činností. 

Povědomí o značce ASUS je široké, výrobky společnosti, jejich kvalita, novost systémů, 

vizionářský přístup, tvoří vysoce postavené mínění o společnosti a přispívají k vysoké 

reputaci organizace. Značka ASUS je tak vnímána jako špička na trhu výrobků informačních 

technologií a totéž platí o jeho servisních střediscích. 
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Shrnutí hmotných, finančních, lidských a nehmotných zdrojů: 

Z hlediska hmotných zdrojů společnost pronajímá prostory centrálního skladu komponentů, 

disponuje vlastními příručními sklady servisních středisek, ale také blíže prostorově 

situovanou budovou bez aktuálního využití, velikostně obdobnou centrálnímu skladu. 

Servisní prostory jsou velmi dobře technicky i účelně vybaveny, napomáhají tak procesu 

servisu svým uspořádáním, ale i počítačovým a technologickým vybavením (kamery). 

Z hlediska finančních zdrojů je ASUS Czech Service vyvážená, dokáže si udržet značně 

vysoký disponibilní kapitál, bez nutnosti finančních leasingů a dalších závazků. Z hlediska 

rentability servisního oddělení opravy notebooků a tabletů je společnost vysoce rentabilní, 

oddělení je schopno si na sebe „vydělat“.  

Z hlediska lidských zdrojů je oddělení opravy notebooků a tabletů schopno v počtu 35 

zaměstnanců zvládat plynule a bez větších výkyvů své nároky na zpracování alespoň 150 

kusů oprav. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni, jak v rámci informačních technologií, tak 

v jazykové vybavenosti, ve společnosti panuje proinovativní nálada, která se rovněž odráží 

ve vysoké propracovanosti firemních benefitů a motivaci zaměstnanců. 

Z hlediska nehmotných zdrojů lze společnost hodnotit výborně. Reaguje na podněty ze strany 

zákazníků, ale i zaměstnanců, snaží se inovovat a přinášet nové trendy a vize nejen 

do výrobního procesu v domovské zemi, ale také v rámci svých servisních středisek. ASUS 

Czech Service patří mezi pružné, dynamické a inovativní společnosti, které si získávají 

povědomí nejen zákazníků, ale široké veřejnosti o svých kvalitních a rychlých službách. 

4.2.2 Identifikace konkurenčních výhod metodou VRIO analýzy 

Před identifikací konkurenčních výhod je zapotřebí stanovit zdroje, jež pomocí VRIO analýzy 

budou hodnoceny. V návaznosti na předcházející kapitolu a na zhodnocení vnitřního 

potenciálu podniku, můžeme konstatovat, že zdrojem pro optimalizaci doby servisu může být 

jednoznačně nevyužitá budova, stojící vedle haly servisního střediska.  

Zda se jedná o konkurenční výhodu, se dozvíme, odpovíme-li na následující otázky. 

V – value (hodnota, hodnotnost, význam zdroje). Je zdroj schopen pomoci využít příležitosti 

a neutralizovat hrozby? 
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Nevyužitá budova, navíc vlastní, bez nutnosti pronájmu, jako zdroj je jednoznačnou 

příležitostí, jak využít kapacity pro přestěhování centrálního skladu blíže servisnímu 

středisku. Pomocí této manipulace a reorganizace procesního řízení servisu může společnost 

docílit zkrácení doby servisu na minimum, neboť eliminuje časové prodlevy při převážení 

komponentů z centrálního skladu do příručního (toto se děje 1x denně), vč. čekacích lhůt 

pro naplnění objednávky, tak aby byla rentabilní (kompletuje se objednávka z předcházejícího 

pracovního dne). Z hlediska neutralizace hrozeb, znamená přemístění centrálního skladu 

pouze výhody, nejen pro servisní středisko, ale také pro celý centrální sklad, neboť 

se eliminují náklady na současný pronájem budovy centrálního skladu. Implementace musí 

být velmi dobře naplánována a postupně zaváděna, tak aby se příliš neovlivnil plynulý chod 

skladu a neprodloužily se neúměrně objednací a dodací doby i ostatním skladům v jiných 

zemích napříč regionem EMEA. 

R – rareness (vzácnost, výjimečnost zdroje). Kolik konkurenčních organizací tento zdroj 

vlastní? 

Z hlediska výjimečnosti zdroje, je konstatováno, že tento typ výhody je opravdu ojedinělý 

a výjimečný. Konkurenční servisní střediska jiných počítačových společností nemají 

k dispozici centrální sklady ve své blízkosti, natož ve stejném městě. 

I – imitability (napodobitelnost zdroje). Bude pro konkurenční organizace nákladné tento 

zdroj napodobit? 

Pokud by některá z konkurenčních organizací chtěla centrální sklad přemístit ke svému 

servisnímu středisku, bylo by to velmi finančně, ale také časově nákladné a tímto 

napodobením by byla min. na několik měsíců ochromena, či ve stagnaci. Nehledě na to, že 

společnost ASUS již nyní budovu pro přemístění skladu vlastní, zatímco současnou budovu, 

kde je centrální sklad umístěn, pronajímá. 

O – organization (schopnost organizace zdroj využít). Má organizace takovou organizační 

strukturu, aby mohla zdroje využít? 

Organizace má k dispozici nevyužitou vlastní budovu sousedící se servisním střediskem. 

Zároveň její centrální sklad se nachází několik budov od místa přemístění (3 až 4 km). Dá se 

tak konstatovat, že ASUS Czech Service má organizační strukturu i disponibilní zdroje 

k tomu, aby přemístění mohla provést a konkurenční výhodu realizovat. 
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Předložená kapitola přinesla analýzu současného stavu servisního oddělení podniku ASUS 

Czech Service, popsala servisní program a servisní základnu, provedla analýzu vnitřních 

zdrojů a analýzu podniku metodou VRIO a identifikovala tak konkurenční výhodu.  

V následující kapitole se budeme věnovat užitku, který může konkurenční výhoda přinést 

a návrhu strategie pro optimalizaci doby servisu vybraných produktů. 
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5 Návrh strategie pro optimalizaci doby servisu notebooků a tabletů 

servisního oddělení ASUS Czech Service 

Závěrečná kapitola bude definovat návrh strategie pro optimalizaci doby servisu vybraných 

produktů, popíše zjednodušený plán procesu implementace návrhu, včetně časového odhadu 

jeho zavedení. 

Prostřednictvím provedené analýzy vnitřních zdrojů společnosti identifikací hmotných, 

finančních, lidských a nehmotných zdrojů a zároveň prostřednictvím identifikace 

konkurenčních výhod metodou VRIO analýzy, byla odhalena bezesporu přínosná 

konkurenční výhoda a možnost optimalizace doby servisu, tedy nevyužitá vlastní budova 

sousedící se servisním střediskem. 

V rámci optimalizace doby servisu notebooků a tabletů by přemístění centrálního skladu 

do výše zmíněné budovy znamenalo zkrácení doby servisu na minimum, neboť by se 

eliminovaly časové prostoje spojené s vyřizováním objednávek příručního skladu a následnou 

distribucí z centrálního skladu do příručního. Ta v dnešní době představuje časovou prodlevu 

jednoho pracovního dne, neboť se dováží komponenty 1x denně, které byly objednány 

pracovní den předtím. Stejně tak by přeskupením prostorového umístění příručního skladu 

blíže oddělení servisu notebooků a tabletů (dnes vzdálen na opačném konci haly) mohlo dojít 

ke zkrácení dodací lhůty komponentů z příručního skladu k technikům. Ta v dnešní době 

představuje časovou prodlevu jednoho pracovního dne, neboť se z příručního skladu expedují 

komponenty 1x denně, z objednávky uzavřené jeden pracovní den předtím. 

Návrh na optimalizaci doby servisu notebooků a tabletů servisního oddělení ASUS Czech 

Service na základě všech identifikovaných podkladů zní: přemístění komponentů 

z centrálního skladu, včetně její administrativy do budovy sousedící se servisním střediskem 

a přemístění příručního skladu do těsné blízkosti oddělení opravy notebooků a tabletů. 

Stanovením návrhu na optimalizaci byly učiněny první kroky strategického plánování, byla 

stanovena vize organizace a její cíl. Nyní je zapotřebí formulovat strategický plán, 

implementovat jej do praxe a vyhodnotit. 
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Odpovědnost za formulaci strategického plánu vždy nese management firmy. Strategický plán 

musí být v souladu z hlediska plynulosti odbytu centrálního skladu, společně se zachováním 

funkčnosti jeho administrativy. 

Protože se jedná o velmi ztíženou situaci, kdy se předpokládá po celou dobu přemísťování 

komponentů zachování funkčnosti skladu jako takového a jeho běžné fungování, max. 

omezené na 2 pracovní dny, je doporučen následující plán implementace: 

1. připravit prostory nové budovy pro přemístění administrativy, i komponentů – bude-li to 

zapotřebí, vybavit je kancelářským vybavením a určitým počtem skladovacích regálů, 

splnit zákonné a hygienické požadavky na provoz nové budovy, 

2. připravit prostory stávající haly servisního střediska tak, aby bylo možno přestěhovat 

příruční sklad z protější strany haly do těsné blízkosti oddělení notebooků a tabletů, 

3. připravit software a podpůrné informační systémy na přerozdělení zaměstnanců a přesun 

skladu, provést inventarizaci stávajícího centrálního i příručního skladu, informovat 

o dění a chystaném přemístění centrálního skladu ostatní servisní střediska v jiných 

zemích regionu EMEA, 

4. stanovit pevné datum pro přesun příručního skladu – toto stěhování by mělo zabrat 

víkend, od pátečního odpoledne do pondělního rána, kdy se očekává práce zaměstnanců 

přesčas, v pátek se uzavře objednávka již v poledne, ta se vyexpeduje, možnost 

objednávky z příručního skladu bude pozastavena až do pondělního rána, kdy by měl být 

provoz příručního skladu již opět plně obnoven, přitom v noci z neděle na pondělí 

proběhne konečná inventarizace příručního skladu, 

5. přestěhovat příruční sklad v naplánovaném termínu, vyhodnotit přestěhování, 

6. na základě hodnocení s přestěhováním příručního skladu stanovit pevné datum pro přesun 

centrálního skladu do vybrané budovy – toto stěhování by mělo zabrat 2 pracovní 

a 2 víkendové dny, od čtvrtečního večera do úterního rána, kdy se očekává práce 

zaměstnanců přesčas, ve čtvrtek se uzavřou objednávky již v poledne, ty budou 

do čtvrtečního večera vyexpedovány, možnost objednávek z centrálního skladu bude 

pozastaven do úterního rána do otevíracích hodin, ve čtvrtek večer po zavírací hodině se 

započne se stěhováním interními dodávkovými vozy, toto stěhování proběhne a bude 

probíhat i v noci až do pondělního večera, kdy by měl být sklad celý kompletně 
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přestěhován, včetně administrativy, v noci z pondělí na úterý provést inventarizaci 

komponentů centrálního skladu, v úterý ráno bude provoz centrálního skladu plně 

obnoven s možností objednávek a jejich expedice, 

7. přestěhovat centrální sklad v naplánovaném termínu, vyhodnotit přestěhování, 

8. vyklidit prostory starého skladu a dát je do původního stavu, tak aby bylo možno budovu 

vypovědět z nájmu. 

Z časového hlediska přesunu centrálního a příručního skladu, při nutnosti zachování jejich 

funkčnosti a plynulosti odbytu náhradních dílů, je doporučeno tento proces implementovat 

postupně, a to po dobu 3 měsíců, kdy zhruba měsíc před přesunem centrálního skladu se 

provede přesun příručního skladu, na němž se zároveň otestují případná rizika stěhování. 

Samotné přestěhování příručního skladu zabere 2 dny, přestěhování centrálního skladu zabere 

4 dny. Předpokládá se, že tento časový úsek by měl být dostatečně dlouhý a prostorný 

na přesun obou skladů, vč. administrativy centrálního skladu, bez větších ztrát na jejich 

plynulém chodu, zároveň však s možností pružně reagovat na nepředpokládaná rizika. 

Jako přínosy zavedení navrhované optimalizace byly identifikovány tyto faktory: 

1. Přemístění centrálního skladu do zmíněné nevyužité budovy bude znamenat zkrácení 

doby servisu na minimum, neboť se eliminují časové prostoje spojené s vyřizováním 

objednávek příručního skladu a následnou distribucí z centrálního skladu do příručního. 

Tyto prostoje dnes představují časovou prodlevu 1 pracovního dne, po implementaci 

plánu by se tento čas zkrátil na 30 minut. 

2. Přemístění příručního skladu z protější strany haly opravárenského centra do těsné 

blízkosti oddělení notebooků a tabletů bude znamenat zkrácení doby servisu na nižší 

úroveň a to z toho důvodu, neboť se eliminují časové prostoje způsobené objednávkou 

a distribucí komponentů ze skladu k technikům. Dnes tyto prodlevy představují 

1 pracovní den, po implementaci plánu se čas zkrátí na 30 minut. 

3. S přemístěním centrálního a příručního skladu jde ruku v ruce zároveň zkrácení doby 

oprav ze současných 10 dnů na 5 a to z hlediska eliminace časových prostojů. 

4. Protože již dnes se denně opraví (je úspěšně odesláno zpět zákazníkovi) okolo 150 ks 

přijatého zboží k opravě a společnosti to přináší značné tržby, můžeme konstatovat, že se 

zkrácením současné doby opravy z 10 dnů na 5, se nejen zvýší počty opraveného zboží, 
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ale také se urychlí obrat finančních prostředků, což firmě přinese tržby a potencionální 

zisk, neboť očekáváme zvýšení výkonu ze 150 ks opraveného zboží za den na 175 ks. 

5. Společnost ASUS Czech Service získá přemístěním centrálního skladu úlevu od zatížení 

pronájmem za stávající budovy skladu, neboť budova pro přestěhování je vlastní. 

Zároveň budou ušetřeny prostředky na interní dopravu mezi centrálním skladem 

a servisním střediskem. 

Jako rizika, či náklady zavedení navrhované optimalizace byly identifikovány tyto faktory: 

1. Proces detailního rozpracování plánu implementace, jeho schválení a samotná 

implementace si vyžádá finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že není zapotřebí novou 

budovu kupovat, ani si ji pronajímat, nenese její roční provoz větší investice jako provoz 

stávající budovy skladu. Náklady na zavedení navrhované optimalizace tak negativně 

neovlivní náklady budoucích období. Z hlediska finanční investice je tak investice pouze 

do přesunu skladu a pracovníků, vč. administrativy, která by neměla být příliš nákladná 

a disponibilní zdroje společnosti ji zcela pokryjí bez zatížení úvěrem. 

Vzhledem k tomu, že přínosy bezesporu převyšují nad riziky vyplývající z navržené 

optimalizace doby servisu, může být konstatováno, že je pro podnik tento návrh vhodné 

přijmout a implementaci po detailnějším zpracování provést. 

 

Poslední kapitola bakalářské práce definovala návrh na optimalizaci doby servisu vybraných 

produktů, popsala zjednodušený plán procesu implementace návrhu, včetně časového odhadu 

jeho zavedení a zhodnotila přínosy a rizika zavedení tohoto návrhu. 
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6 Závěr 

Informační technologie umístěné v drobných zařízeních jako jsou notebooky, tablety 

a mobilní telefony, umožňují lidem široké možnosti využití. Člověk je díky nim schopnější 

lépe organizovat čas, vyřídit více věcí v kratším časovém okamžiku, zároveň je schopný být 

stále v kontaktu s ostatními lidmi, ale může se díky nim a především internetu také vzdělávat 

či se bavit. Stejně tak, jako se však inovuje samotné zařízení, je důležité vylepšovat 

a zkvalitňovat i jeho servis. Proto je důležité se zabývat také optimalizací doby servisu a jeho 

důkladnou analýzou. 

Autor bakalářské práce, vedoucí pracovník oddělení servisu notebooků a tabletů společnosti 

ASUS Czech Service s.r.o. s osmiletou praxí, si jako téma své bakalářské práce zvolil analýzu 

doby servisu vybraného produktu. Cílem bakalářské práce byla analýza doby servisu 

vybraných produktů – notebooků a tabletů ve společnosti ASUS Czech Service s.r.o. a návrh 

vhodné strategie vedoucí k optimalizaci doby servisu. 

Teoretická část bakalářské práce se věnuje popisu společnosti ASUS Czech Service s.r.o. 

z hlediska charakteristiky, základní organizační struktury, definuje její zákazníky a trhy 

a v krátkosti uvádí přehled hospodaření společnosti v letech 2010 až 2014. Dále vymezuje 

strategické řízení a inovaci na obecné úrovni, věnuje se stylům řízení, manažerským 

technikám, strategickému řízení a strategické analýze. Blíže se zabývá analýzou vnitřních 

zdrojů podniku a charakterizuje inovační strategie a inovace ve službách z různých hledisek. 

Praktická část bakalářské práce je řešena podrobnou analýzou servisního programu a servisní 

základny společnosti ASUS Czech Service s.r.o., je provedena analýza vnitřního potenciálu 

podniku metodou identifikace hmotných, finančních, lidských a nehmotných zdrojů a zároveň 

identifikace konkurenčních výhod metodou VRIO analýzy.  

Z hlediska analýzy servisního programu a servisní základny je opravárenské centrum 

notebooků a tabletů velmi kvalitně organizováno, pracovníci a jejich efektivita práce dosahuje 

výborné úrovně. Z tohoto důvodu již nebylo možné dále významným způsobem z hlediska 

časových prodlev dobu servisu optimalizovat a bylo zapotřebí hledat jiné zdroje 

pro optimalizaci času. 
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Z hlediska identifikace hmotných, finančních, lidských a nehmotných zdrojů jasně vyplynulo, 

že zdrojem pro optimalizaci doby servisu může být nevyužitá budova, stojící vedle haly 

servisního střediska. Zároveň ASUS Czech Servise disponuje organizační strukturou 

i disponibilními zdroji k tomu, aby přemístila centrální sklad vzdálený cca 4 km do této 

nevyužité budovy. 

Z hlediska identifikace konkurenčních výhod metodou VRIO analýzy bylo potvrzeno, 

že zdroj – nevyužitá budova, je významným, výjimečným, nenapodobitelným 

i z organizačního hlediska využitelným zdrojem a je tak konkurenční výhodou 

pro optimalizaci doby servisu. 

Na základě získaných poznatků z provedených analýz byl stanoven návrh na optimalizaci 

doby servisu, který spočívá v přemístění komponentů z centrálního skladu, včetně její 

administrativy do budovy sousedící se servisním střediskem a přemístění příručního skladu 

do těsné blízkosti oddělení opravy notebooků a tabletů. Zároveň byl formulován strategický 

plán implementace v 8 krocích a definováno časové hledisko přesunu centrálního a příručního 

skladu. 

Jako rozhodující faktory pro zavedení navržené optimalizace byly identifikovány následující 

dva faktory z celkových pěti přínosných: 

1. Přemístění centrálního skladu do  nevyužité budovy přinese eliminaci časových prodlev 

spojených s vyřizováním a distribucí objednávek příručního skladu a jejich zkrácení 

z 1 pracovního dne na 30 minut. 

2. Přemístění příručního skladu z protější strany haly opravárenského centra do těsné 

blízkosti oddělení notebooků a tabletů přinese eliminaci časových prostojů spojených 

s objednávkou a distribucí komponentů ze skladu k technikům a jejich zkrácení 

z 1 pracovního dne na 30 minut. 

Jako rizikový faktor pro navrženou optimalizaci byl identifikován následující jeden faktor: 

1. Proces zavedení plánu implementace si vyžádá finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že 

není zapotřebí novou budovu kupovat, ani si ji pronajímat, nenese její roční provoz větší 

investice jako provoz stávající budovy skladu. Náklady na zavedení navrhované 
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optimalizace tak negativně neovlivní náklady budoucích období. Z hlediska finanční 

investice je tak investice pouze do přesunu skladu a pracovníků, vč. administrativy, která 

by neměla být příliš nákladná a disponibilní zdroje společnosti ji zcela pokryjí bez 

zatížení úvěrem. 

Na základě toho, že přínosy převyšují nad riziky vyplývající z navržené optimalizace doby 

servisu, bylo autorem rozhodnuto, že je pro podnik návrh vhodné přijmout a implementaci 

po detailnějším zpracování provést. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, lze potvrdit, že cíl práce byl naplněn, neboť byla 

provedena detailní analýza, jejíž jednotlivé části, identifikace zdrojů a konkurenční výhody 

přispěly k navržení vhodné strategie skutečně vedoucí k optimalizaci doby servisu, neboť ta 

se zkrátí z 10 dnů na 5 dnů. Dá se tak konstatovat, že navržená strategie by měla po hlubším 

zapracování opodstatnění také v praktickém podnikání společnosti ASUS Czech Servise. 
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